
 

 
 

Program Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego  

na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Gminy Brojce 

z udziałem  

organizacji pozarządowych, Sołtysów/Sołtysek, Rad Sołeckich, Radnych, JST i innych instytucji życia 

lokalnego 

Czas trwania                                                  Przebieg warsztatów 

I dzień – 31.01.2023 

8.00-10.15 

3 godziny 

Metodologia warsztatów lokalnego ożywienia społeczno-gospodarczego  

w społeczności lokalnej na rzecz rozwoju, aktywizacji mieszkańców oraz 

tworzenia nowych inicjatyw społecznych w Gminie Brojce: 

• Zasady i strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego  

• Klimat rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brojce 
Tworzymy Beczkę Zasobów, Potencjałów i Problemów Lokalnych w gminie Brojce– 

praca w grupach i prezentacja pracy grup  

10.15-10.30 Przerwa kawowa 

10.30-12.45 

3 godziny 

Diagnoza lokalna - Analiza składników środowiska społeczno-gospodarczego w 

zakresie:  

• dostępu do kapitału w Gminie Brojce 

• środowiska gospodarczego w Gminie Brojce 

• infrastruktury i jakości życia w Gminie Brojce 

• zasobów ludzkich  w Gminie Brojce 
Praca w grupach i prezentacja pracy grup.   

12.45-13.15 Poczęstunek 

13.15-15.30 

3 godziny 

Diagnoza wdrażania w Gminie Brojce 4 zasad ożywienia społeczno-gospodarczego 

w zakresie:  

• uszczelniania lokalnych wycieków i zasobów  w Gminie Brojce 

• wsparcia istniejących organizacji, sołectw, miejscowości  w Gminie Brojce  

• zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych organizacji, PES i PS w 
gminie 

• przyciąganie z zewnątrz potrzebnych organizacji, PES i PS do gminy  
Praca w grupach i prezentacja pracy grup. Podsumowanie diagnozy  w Gminie 

Brojce - rekomendacje  problemów społeczno-gospodarczych do rozwiązania 

poprzez inicjatywy  lokalne organizacji pozarządowych, sołectw, KGW, OSP , PES, PS 

i aktywnych mieszkańców. 

Zakończenie I dnia warsztatów  



 

 
 

II dzień – 1.02.2023 

8.00-10.15    

3 godziny 

Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych wynikających z potrzeb lokalnego  

środowiska i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju gminy i tworzenia 

nowych inicjatyw w Gminie Brojce zgodnych z potrzebami mieszkańców: 

• projekty w zakresie uszczelniania lokalnych wycieków i zasobów  w gminie 
Brojce 

• projekty w zakresie wsparcia istniejących organizacji, sołectw, miejscowości   

• projekty w zakresie zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych 
organizacji, PES i PS w Gminie Brojce 

• przyciąganie z zewnątrz potrzebnych organizacji, PES i PS do Gminy Brojce 
dla rozwoju lokalnego 

 

Ranking projektów i wybór projektów do dalszego opracowywania i wdrażania w 

Gminie Brojce z udziałem partnerów  

10.15-10.30  Przerwa kawowa 

10.30-12.45 

3 godziny 

Możliwości wsparcia lokalnych podmiotów przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w regionie szczecińskim 

Źródła finansowania projektów społeczno-gospodarczych – prezentacja 
możliwości, m.in. 

• Narodowy Instytut Wolności 

• Europejski Fundusz Społeczny  

• Inne programy i możliwości do pozyskiwania środków  
 

Co to jest projekt? Elementy życia projektu. Jak skutecznie pisać projekty ? 
 

Dobre praktyki lokalnych inicjatyw zrealizowanych przez mieszkańców i 
partnerów lokalnych. 
 

Opracowywanie projektów społeczno-gospodarczych wynikających z potrzeb 
lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu 
rozwoju gminy cz.1 
1. Opis projektu  
2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 
3. Odbiorcy, czyli grupa docelowa  

12.45-13.15 Poczęstunek 

13.15-15.30 

3 godziny 

Opracowywanie projektów społeczno-gospodarczych wynikających z potrzeb 
lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu 
rozwoju gminy cz. 2 

4.  Cele projektu   
5. Działania, czyli rodzaje wsparcia (działania) 
6. Bariery, wady i pułapki 



 

 
 

7. Rezultaty twarde i miękkie 
8. Lider projektu i Partnerzy. Zasoby własne do realizacji projektu . 
9. Promocja projektu 
10. Ramowy harmonogram 
11. Planowany koszt (budżet projektu)  
12. Monitoring i ewaluacja 
13. Określenie ryzyka i korzyści z projektu 
14. Zgodność projektu z wizją i strategią gminy/powiatu 
Podsumowanie. 
Wręczenie Certyfikatów dla uczestników warsztatów. 

III dzień (początek marca 2023) 

10.30 -12.00 Analiza zidentyfikowanych zasobów, wyzwań i potencjału lokalnego Gminy Wolin 
– prezentacja materiału wypracowanego przez grupy  

12.00 - 12.15 Przerwa kawowa 

12.15 – 13.45 Rozpoznanie możliwości współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej 

w Gminie Wolin 

13.45 - 14.00 Przerwa kawowa 

14.00 - 15.30 1. Projekty społeczno-gospodarcze wynikające z potrzeb lokalnego środowiska i 

wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju gminy i tworzenia nowych 

inicjatyw w Gminie Wolin - prezentacja fiszek projektowych opracowanych przez 

grupy na warsztatach  

2. Aktualne nabory źródeł finansowania dla wypracowanych projektów 

społeczno-gospodarczych 

Razem 24 godziny szkoleniowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


